Протокол № 18
Засідання прийм альної комісії
23.10.2018 року

м. Херсон

Присутні: члени прийм альної ком ісії (Список додається)
Голова:
Секретар:

Я ковенко О. Є.
В оробйова К.Г.

Порядок денний:
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поновлення на навчання;
відрахування з колледжу;
надання академ ічної відпустки;
відрахування з колледжу;
відрахування з колледжу;
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1. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про поновлення О беремка Данислава Віталійовича в списках студентів коледжу на
2 курс денної ф орми навчання за напрямком 274 «А втом обільний транспорт» освітньокваліфікаційного рівня молодш ий спеціаліст за державним замовленням в групу 271 з
Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.
1.УХВАЛИЛИ:
Поновити О берем ка Д анислава В італійовича в списках студентів коледжу на 2 курс денної!
форми навчання за напрямком 274 «А втомобільний транспорт» освітньо-кваліф ікаційного рівня |
молодш ий спеціаліст за державним замовленням в групу 271 з Н овокаховського політехнічного ;
коледжу Одеського національного політехнічного університету.
і
2. СЛУХА ЛИ :
і
О.Є. Яковенко про відрахування з колледжу Х аніна Богдана Валерійовича студента 4 курсу денної ;
форми навчання за рахунок кош тів фізичних та ю ридичних осіб групи 418 напряму підготовка]!
бакалаврів 123 «К ом п’ю терна інженерія» з контингенту студентів, як не приступивш ого до занять у і
зв ’язку із закінченням академ ічної відпустки.
і
2.У ХВА ЛИЛИ:
і
Відрахувати Х аніна Б огдана Валерійовича студента 4 курсу денної форми навчання за рахунок І
коштів ф ізичних та ю ридичних осіб групи 418 напряму підготовка бакалаврів 123 «К ом п’ютерна і
інженерія» з контингенту студентів, як не приступивш ого до занять у зв ’язку із закінченням
академічної відпустки.
і

3. СЛУХА ЛИ :
|
О.Є. Яковенко про надання академ ічної відпустки студенту 3 курсу заочної форми навчання
!
спеціальності 274 «А втом обільний транспорт» П лєханову Іллі Ярославовичу в зв ’язку з призивом на :
строкову військову служ бу з 16.10. 2018 року терміном на один рік до 16.10. 2019 року.
3.У ХВА ЛИЛИ:
і
Надати академ ічну відпустку студенту 3 курсу заочної ф орми навчання спеціальності 274
«А втомобільний транспорт» П лєханову Іллі Я рославовичу в зв ’язку з призивом на строкову І
військову служ бу з 16.10. 2018 року терміном на один рік до 16.10. 2019 року.

4. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про відрахування з колледжу Добуш а О реста Володим ировича студента 1 курсу
денної форми навчання за рахунок кош тів держ авного бю дж ету на ум овах держ авного замовлення
групи 111 спеціальності: 133 «Галузеве маш инобудування» освітньо-кваліф ікаційного рівня
молодш ий спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням.
4.УХВА ЛИЛИ:
Відрахувати Д обуш а О реста В олодим ировича студента 1 курсу денної форми навчання за рахунок^
коштів держ авного бю дж ету на ум овах держ авного замовлення групи 111 спеціальності: 133
«Галузеве маш инобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодш ий спеціаліст з контингенту
студентів за власним бажанням.
5. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про відрахування з колледжу Барабанову Вікторію С ергіївну студентку 1 курсу
денної форми навчання за рахунок кош тів державного бю джету на умовах держ авного замовлення
групи 132 спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» освітньокваліфікаційного рівня м олодш ий спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням.
5. У ХВА ЛИЛИ:
Відрахувати з колледж у Б арабанову Вікторію Сергіївну студентку 1 курсу денної форми навчання
за рахунок кош тів держ авного бю дж ету на умовах держ авного замовлення групи 132 спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» освітньо-кваліф ікаційного рівня
молодш ий спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням.

Голова

О. Є. Яковенко

Секретар

К.Г.Воробйова

СПИСОК ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
1. Яковенко О.Є. - директор коледжу, голова прийм альної комісії коледжу
2. Ротань Н.В. - заступник директора з навчальної роботи, заступник голови приймальної
комісії
3. Н арож ний О.В. - заступник директора з навчально-виробничої роботи, член комісії
4. Яковенко В.Д. - завідувач відділення , член комісії
5. П одозьорова А.В. - завідувач відділення , член комісії
6. В оронова Н.В. - завідувач відділення , член комісії
7. Чебукіна В.Ф . - завідувач відділення , член комісії
8. Воробйова К.Г. - відповідальний секретар
9. Горіш ня А.В. - голова профкому коледжу
10. А ртищ енко Д. В. - голова студентського самоврядування, член комісії
11. Твердохліб Л.М . - член студентського самоврядування, член комісії

Секретар

К.Г.Воробйова

